
Concept notulen MR-vergadering van 20 juni 2016 

Aanwezig: Koert van Buuren (vz), Lydia Klerks, Willy Reinke, Evy Last (not), Peter Gruben en Freek  

Schuift aan: Cor Mulder en Margreet Langen. 

1. Opening: Koert opent de vergadering 

2. Vaststellen agenda 

3. Vaststellen notulen: 

3.1. Schoolshirts: De shirts zijn uitgezocht door de leerlingenraad. Helaas blijkt de hals te klein van 

de gekozen shirts. Er moet opnieuw een keuze gemaakt worden. Marije wordt hierbij gevraagd 

door Freek en Lydia. Het streven is om de nieuwe shirts voor de zomervakantie te bestellen. We 

bestellen 60 shirts (van elke maat 20) voor ongeveer 700 euro. Hiervoor wordt het geld van het 

oud papier gebruikt. 

3.2. Arjen Kiers: We nodigen hem begin volgend schooljaar uit. Peter vraagt hem op de volgende 

GMR vergadering. 

3.3. Sportdag in juni: Het team wil graag de sportdag in juni houden.  

4. Ingekomen stukken: 

4.1. MR bus: De avondvierdaagse in Dwingeloo is erg leuk. Kan dit gepromoot worden op de 

Singelier? De muziekuitvoering viel samen met de avondvierdaagse. Geen handige planning. 

Tip voor de kennismakingsavond: Er zijn scholen waarbij de leerlingen dit organiseren en de 

ouders rondleiden.  

5. Mededelingen Cor:  

5.1. Verkeer: De nieuwe parkeerplaats is aangelegd maar daar staat steeds een vrachtauto en een 

tractor op. Omwonenden en school hebben dit gemeld bij de gemeente. Die gaan actie 

ondernemen. Cor informeert hierna en ook naar de plaatsing van de borden.  

5.2. Website: Die is zo goed als klaar. Eind dit schooljaar is hij operationeel en actueel. 

5.3. Schoolgids: De definitieve versie komt voor het einde van het schooljaar. De uren van het 

continurooster worden niet in de schoolgids vermeld maar in de bijlage. De Singelier draait 

voldoende uren. Zodra hij goedgekeurd is wordt hij ook online gezet. 

5.4. Schooljaarplan: Dit is in het verlengde van vorig jaar. De richting is bekend (zie strategisch 

beleidsplan van stichting Talent) maar er wordt nu verder invulling aangegeven.  

6. Oud papier: We hebben nu 1 maal oud papier opgehaald. Het was erg lastig om ouders hiervoor te 

motiveren. We halen hiermee echter veel geld mee op. We zijn het erover eens dat dit geen taak van 

de MR is om dit uit te voeren. We gaan met de ouderraad praten om deze taak over te hevelen (een 

aparte oud papier groep of de ouderraad). Om ouders te verplichten om oud papier op te halen 

zouden we dit nog voor het einde van het schooljaar in de schoolgids moeten zetten. Dit is echter 

een rigoureuze maatregel die op verzet zal stuiten. Ook is er te weinig tijd om dit nog dit schooljaar 

voor elkaar te krijgen. Ook dit gaan we op de volgende ouderraad vergadering bespreken.  

Er is de vorige keer behoorlijk wat papier blijven staan die opgestapeld ligt in een stal in Wapse. Dit 

moet vrijdagavond aan de weg gezet worden. Freek stelt voor om dit met de kinderen van groep 8 te 

doen. Er moeten nog ouders gevonden worden die mee helpen in augustus. De ophaaldatum is voor 

het begin van het schooljaar dus dit moet ook voor het einde van dit schooljaar rond zijn.  

7. Kanjeravond: 29 september is aangevraagd. Er komt nog een offerte en die moet nog vastgelegd 

worden. 

8. Leerlingenraad: De leerlingen kwamen met het idee om apart afval in te zamelen. Dit is erg 

ingewikkeld allemaal en lukt waarschijnlijk niet. Dit is erg demotiverend voor de kinderen omdat er 

niet echt vanuit de verschillende instanties (gemeente en de Stichting) naar hen teruggekoppeld 

wordt. Voorstel van Freek: De leerlingenraad 2 keer per jaar laten vergaderen met een MR lid zodat 

ze moeilijke zaken bij de MR kunnen neerleggen en voor zichzelf afronden. Lydia bekijkt of dit 

haalbaar is. 

9. Rondvraag: We nemen afscheid van Lydia.  



 


